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فرهنگ مشترک فارسی زبانانشعر فارسی؛ حرکت از دربار به مردم

سایه؛شخصیتی بیناگفتمانی

بلوغ ادبیات یک کشور

تأثیر سایه بر جریان های ادبی فارسیسایه حافظ زمان ما بود؟

نجیب بارور  می گوید: »از نظر من، سایه در بطن جریان متحول در شعر 
فارسی پرورش یافت؛ جریانی که با نیما یوشیج و  مفهوم فعالیت های 
دیگراندیشــانه او می شناسیم. ادبیات فارســی در دوره ای وارد تحول 
می شود. این تحول در 2ساحت گفتمانی اتفاق می افتد. شعر فارسی از 
نظر جایگاه اجتماعی در کنار مردم قرار می گیرد و از تزئین حکومت ها 
جدا می شود. جریان شعر فارسی از دربار به طرف مردم حرکت می کند 
و از نظر فرم و محتوا هم دچار تحول می شود. تعریفی که نیما یوشیج از 
شعر ارائه می کند، با تعریف کالسیک شعر، هم از نظر گفتمان و هم از نظر 

شکل به کلی متفاوت است.« 

شاه منصور میرزا خواجه اف با اشاره به پیوند ادبیات ایران و 
تاجیکستان می گوید:»فرهنگ ایران و تاجیکستان و دیگر 
کشور فارسی زبان یعنی افغانستان، چنان درهم تنیده است 
که تفکیک آنها دشوار اســت و مهم ترین مشخصه آن هم 
عنصر زبان به عنوان بخش مهمی از فرهنگ اســت. اگر به 
ایران فرهنگی یا ملت های فارسی زبان به عنوان یک کشور 
بزرگ نگاه کنیم، عالوه بر زبان، مفاخر و ادبیات کالســیک 
3کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان هم یکی است. یعنی 
همانطور که یک ایرانی اشعار رودکی را می خواند و می بالد و 
بدون مشکل متوجه می شود، همانطور تاجیک ها هم اشعار 
حافظ را می خوانند و به آن عشق می ورزند. ما در تاجیکستان 
ادبیات معاصر ایران را هم خوب می شناسیم؛ حتی با اینکه 
زمان شوروی مرز و سیاست شدیدی وجود داشت که القا کند 

ما با ایران و افغانستان هیچ ارتباطی نداریم.«
بارور با توضیح اینکه در این تحول و نوآوری، فضای ایجاد شعر سپید و 
شعر نو، در برایند همین گفتمان نیمایی شکل می گیرد، اضافه می کند: 
»شاعرانی مانند احمد شاملو با الهام گرفتن از افکار بدیع نیما، شعر آزاد را 
به عنوان نوع جدیدی از شعر فارسی مطرح می کنند. در مسیر این تحول 
و جریان، بعضی شاعران مانند نیما یوشیج، قافیه ها را طوالنی و بعضی 
شاعران، تمام تعاریف قبلی شــعر را متحول کردند و شکل جدیدی از 
شعر را آفریدند. تعدادی هم بودند که بینابین این گفتمان، هم کالسیک 
سرودند و هم وارد فضاهای جدید شعر فارسی شدند.« به اعتقاد بارور در 
جریان معاصر ادبیات فارسی، نقش سایه به عنوان شخصیتی بیناگفتمانی، 
نقشی موازنه گر برای ارتباط فضای نوی شعر و فضای کالسیک آن شناخته 
می شود: »من معتقدم سایه حتی در اشعاری که در اوزان نیمایی سروده 
هم از رنگ و بوی شعر کالسیک استفاده کرده است. کالسیک بودن شعر 
سایه، به این مفهوم نیست که اشعار او کهنه و تاریخی هستند، بیان او تازه 
است و من به عنوان یک شاعر، بیشتر با غزل های او ارتباط برقرار کرده ام.«

خواجه اف با اشــاره به تحوالتی کــه در فعالیت های ادبی 
سال های اخیر در تاجیکستان ایجاد شده می گوید: »ادبیات 
معاصر تاجیکستان بعد از فروپاشی شوروی در سال 1992و 
کسب استقالل تاجیکستان، ســیمای ملی خود را بیشتر و 
عمیق تر پیدا می کند. امروز شــعرا و نویسندگان خوب ما، 
هنرمندان و تمام کسانی که به گونه ای به ادبیات ربط دارند 
یا عالقه مند هستند؛ تالش می کنند با ایجاد و خلق آثار نوین 
ارزشمند، این ادبیات را در خود کشور و در میان جامعه جهان 

معرفی کنند.«

 بارور در واکنش به افرادی که ســایه را حافظ زمانه ما می خوانند، می گوید: »بین اشعار سایه با 
شعر حافظ ارتباط محکمی وجود دارد. سایه بیشترین وقت را صرف پژوهش درباره حافظ کرده 
است اما به نظر من، هر شاعر جایگاه خودش را در دنیای ادبیات دارد. سایه هویت فرهنگی مستقل 
خود را در ادبیات فارسی دارد. از این نظر فکر می کنم حافظ زمان ما، همان حافظ زمان خودش 

است و سایه زمان ما، ســایه زمان خودش، هر کدام بزرگی و عظمتی در شعر فارسی ایجاد 
کرده اند.« بارور معتقد است مردم افغانستان توجه ویژه ای به بزرگان ادبیات و شعر 

دارند و فعالیت آنها را ارج می گذارند: »ما مردم افغانســتان نسبت به موضوعات 
فرهنگی بی تفاوت نیستیم و نسبت به رویدادهای فرهنگی و ادبی واکنش نشان 

می دهیم. امیدوارم جامعه فرهنگی ایران هم، بزرگان ادبیات و فرهنگ خارج 
از مرزهای خود را بشناسد و به آنها توجه کند.«

خواجه اف با بیان اینکه تأثیر شاعرانی چون سایه بر جریان های ادبی جوامع فارسی زبان 
غیرقابل انکار است، به عالقه مردم تاجیکستان به آثار نویسندگان و شاعران ایران اشاره 

می کند و می گوید:»از سال های دور تا به حال، ادبیات ایران به هر طریقی خود را به ما 
می رساند. زمانی که دیوان یکی از شــاعران ایران مثل پروین اعتصامی یا سهراب 

سپهری به دست مردم می رسید، با تشنگی و اشتیاق آن را می خواندند؛ چون 
دوست داشتند بدانند همزبانان آنها چه می نویسند و آثارشان بر چه پایه ای 
است. درباره اشعار شاعران معاصر چون ســایه هم همین اتفاق را شاهد 

هستیم. امروز هم این ارتباط همچنان برقرار است؛ به خصوص اینکه 
با وجود فضای مجازی که هیچ حد و مرزی نمی شناسد، این ارتباط 

و دسترسی بسیار راحت تر شده است.«

نجیب بارور از نسل شــاعران جوان و شناخته شــده اهل افغانستان است که 
جریان های ادبی معاصر و تحوالت آن را به دقت زیرنظر داشته و تالش کرده هم سو 
با این جریانات، بر وزن فرهنگ و ادبیات فارسی بیفزاید. برای بسیاری از فارسی زبانان، شعرخوانی او 
در دیدار با هوشنگ ابتهاج خاطره ای به یادماندنی اســت. بارور معتقد است تأثیر سایه بر شعر و هنر 

افغانستان غیرقابل انکار است و مردم افغانستان ارتباطی معنادار با اشعار این شاعر برقرار کرده اند.

دکتر شاه منصور خواجه اف، فردوسی پژوه تاجیکی و عضو سازمان فرهنگی اکو، 
از مهم ترین چهره های فعال فرهنگ و هنر تاجیکستان است. او بیش از 700مقاله 
و مطلب در معرفی مشاهیر و مفاخر تاجیکستان در مجله و نشریه های ایران منتشر کرده است. در سال 
2011آکادمی قفقاز از او به خاطر تألیف کتاب »سرمه دل« )در همکاری با پدرش شاه میرزای خواجه محمد( 

با جایزه لرمنتوف روسیه قدردانی کرد.

یادداشت نوشتن را 
انتخاب کرده ام

دکتری 
رویای کودکی ام نبود

پرویز دهداری 
دیکتاتور نبود

گفت وگو با »جواد ماه زاده« که از روزنامه نگاری به 
نویسندگی رسید

به مناسبت روز پزشک با دکتر مسعود مردانی، از 
پزشکان معروف ایام کرونا گپ و گفتی داشته ایم

 محمد توانایی یکی از بازمانده های قدیمی 
تیم خاطره انگیز هما از ظهور و افول این تیم می گوید
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 از شمار دو چشم یک تن کم

از شمار خرد هزاران بیش...
می گویند که عصر شــعر 
در ایران مدت هاســت اوج 
خودش را ســپری کرده و 
دیگر مثــل دهه هاي 40 و 
50 و قبــل از آن نیســت؛ 
دلیلش را هم این می دانند 
که هنرهایی چون موسیقی و سینما و مدیوم هایی 
چون تلویزیون و شــبکه های مجــازی و... باعث 
شــده اند تا مخاطبان امروزین هنر، دیگر حال و 
حوصله و عمق ورود به چنین هنرهایی را نداشته 
باشند. نه اینکه حاال شعر و شــاعری ارج و قرب 
نداشته باشد، ولی دیگر مثل گذشته نیست. حاال 
شاید بخشی از این، به گذر زمانه برگردد؛ بخشی 
دیگر نیز به اینکه واقعا سلیقه هنری مردم عوض 
شده اســت و با هنرهایی کم عمق تر که تخیل را 

کمتر درگیر می کنند انس گرفته اند...
وقتی که خبر درگذشت هوشنگ ابتهاج منتشر 
شــد، یکی از نکته های جالبی که چشمگیر بود، 
واکنش رســانه ها و شــبکه های اجتماعی بود؛ 
یکباره همه جا پر از تصاویر و پوسترها و شعرها و 
جمله های سایه شد. خیلی از رسانه ها عکس او را 
در ویترین خود و در بخش خبریک ها کار کردند. 
خیلی ها هم که سعی کردند او را یک تنه در صفحه 
اول خود بنشانند. به راستی شــاعری که در آثار 
اولیه اش در نیمه اول سده قبلی منتشر شده بود، 
چطور توانسته این چنین در ذهن ها بماند و اثرگذار 
باشد؟ اگر خاطر شریف تان مانده باشد، آخرین بار 
در خبر درگذشت محمدرضا شــجریان، استاد 
بزرگ آواز ایرانی بود که چنین واکنشی را داشتیم. 
جالب اینکه چنین واکنشــی را حتــی در مورد 
سینماگران و بازیگران و سیاسیون و... هم نمی شود 
انتظار داشت. از بین کارگردان های ایرانی کدام یک 
چنین ظرفیتی دارند که با هر خبر مربوط به خود، 
بتوانند این چنین ذهن ها و رســانه های ایرانی و 
کشوری را در اختیار خود بگیرند؟ و یک شاعر، با 
اینکه غالباً گفته می شود دوره اوج شعر طی شده، 

چرا و چطور به چنین جایگاهی رسیده است؟
شاید بهترین پاسخ به این سؤال را، بتوان زیست 
شاعرانه و تجربه زیسته یک شاعر دانست که شاید 
شــاعران قوی تر از حیث تکنیک و محتوا نسبت 
به سایه وجود داشته باشند. اینها البته بدان معنا 
و مفهوم نیست که این شــاعر عزیزالقدر، اشعار 
بزرگ و مهمی نداشته است؛ صرفاً داریم از قدرت 
خالقیت و پیش قراولی در دیگر شــعرا صحبت 
می کنیم. بــا وجود چنین نکته هایــی، پس چرا 
سایه چنین اثرگذار ظاهر می شود؟ او به واقع دارد 
شعر خود را زندگی می کند و زندگی خود را شعر 
می کند. چنین نیست که حاال بگوید، از این ساعت 
تا آن ساعت من درگیر شعر هستم، بعدش می روم 
و چند بیتی مطالعه می کنم و شاعرانگی می کنم. 
برای او شاعری، یک سبک زندگی است؛ چیزی 
که با آن نفس می کشد و زیســت می کند. یکی 
از صوفیان بزرگ هندی جملــه جالبی در حوزه 
معنویت دارد. اشاره می کند خدا وقتی باید برای 
سالک مســئله مرگ و زندگی باشد؛ نه صرفاً یک 
دغدغه و یک مسئله و.... یعنی وقتی که خداوند را 
مسئله ای مهم در این حد و اندازه بداند که حتی 
زندگی و نفس کشیدنش به آن بستگی دارد، در 
این صورت می تواند به آن برسد. بدون تشبیه چه 
بسا در مورد شعر و شاعری و اساساً هنر نیز بتوان 
چنین ادعایی را مطرح کرد؛ یعنی کرشــمه های 
یک هنر و عمق آن و مانــدگاری اش، وقتی برای 
یک هنرمند و ادیب رخ می دهد که اساســاً شعر 
برای او، مســئله مرگ و زندگی باشد؛ یعنی بنده 
زرخرید شعر خودش بشود، نه اینکه شعر او بنده 
زرخرید او باشد. او غالم حلقه به گوش شعر است؛ 
هرچه بگوید انجام می دهد. و چنین است که در 
سایه این سرسپردگی، آنچه در شخصیت واقعی و 
زندگی واقعی خود دارد را نیز به کف دریای هنر 
آورده و با تکنیک های هنری اش در می آمیزد. در 
این صورت اســت که اگر شخصیت و یکپارچگی 
خاصی داشته باشد، می تواند به ماندگاری در شعر 
و هنر امید داشته باشد. وگرنه که تکنیک مدارتر 
از او بسیارند و خواهند بود و هستند. شما در شعر 
و ادبیات معاصر، مطلع تر و باســوادتر و آگاه تر به 
تکنیک نســبت به قالب های شــعری نسبت به 
ســیدجالل الدین همایی ســراغ دارید؟ بروید و 
بپرسید چند نفر حتی دانشجویان ادبیات شعری 
از او خوانده اند یا به یــاد و حافظه دارند؟ یا حتی 
مطلع تر و ادیب تر از قصیده سرایان ابتدایی و زمان 
اوج زبان فارسی در ایران چطور؟ امثال منوچهری و 
فرخی و...؟ اما شعرایی که مانده اند، کسانی بوده اند 
که قصه ای دیگر و راز و مرزی دیگر داشته اند. به 
یاد باید داشت که یک شاعر، وقتی می تواند به اوج 
برود که بتواند حتی شعر خودش را قربانی کند و 
این، مرتبه ای نیست که هر کسی قادر به درک آن 

و رسیدن به آن باشد...
ابتهاج شــاعری بزرگ اســت و نیازی نیست تا 
کوچکانی چون من به این مهم اقرار کنند تا این 
گزاره تأیید یا تکذیب شود. بدون اشاره امثال بنده 
نیز این بزرگی وجود دارد و اثبات شــده است. اما 
چیزی که او را مهم کرده، تجربه زیسته شاعر است؛ 
شاعری که شــعر برای او به مثابه یک مسیر است 
تا بتواند اثرگــذاری اش را در زندگی اثبات کند؛ 
دســت کم برای خودش. او نمی خواهد صرفاً یک 
شاعر باشد تا تحسین شــود؛ می خواهد شاعری 
باشد تا واجد تأثیر باشــد و واجد تأثیر شناخته 
شود. به واقع اثرگذاری شــعر او در جایی خارج از 
شعرش اتفاق می افتد و بعد، سایه اش را بر شعر و 
واژگان و تصویرهای او نیز می اندازد. به واقع او راز 
بزرگ هنر و شعر را به خوبی درک کرده بود: وقتی 
که به حدی از وارستگی برسی که حتی به شعر و 
هنر هم نیاز نداشته باشی، اینجاست که هنر و شعر 
به دنبال تو راه می افتد تا خود را به تو عرضه کند و 

ماندگاری اش را تقدیمت کند...
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1306
در چنین ســالی بــود که 
ابتهــاج  امیرهوشــنگ 
ســمیعی گیالنی در رشت 
به دنیــا آمد؛ تا این شــهر 
صاحب یکــی از بزرگ ترین 
شــعرای معاصر ایران شود.

1325
نخستین  نغمه ها،  نخستین 
مجموعه اشعار شاعر بزرگ 
ما در 13ســالگی بود که به 
چنین ســالی، فرصت یافت 
تا منتشر شــود و ابتدای راه 
طوالنی و سرشــار او باشد.

1346
سایه شــعرخوانی بر مزار 
حافظ در جشــن هنر شیراز 
را تجربه کرد که با استقبال 
فــراوان حاضــران روبه رو 
شــد و قصــه اش در »از 
پاریز تا پاریس« نقل شــده.

1350
ابتهــاج را از اثرگذاران بر 
موسیقی ســنتی ایرانی 
نیز می داننــد؛ اتفاقی که 
با شــروع فعالیــت او در 
برنامه گل ها از این سال آغاز  
شد و تا 6سال تداوم داشت.

1357
او بــا همراهــی محمدرضا 
شجریان  محمدرضا  لطفی، 
و حســین علیزاده، بعد از 
فاجعــه میدان ژالــه، برای 
اعتراض از رادیو استعفا کردند.

1357
در ســال انقالب، تصنیف 
ســپیده با مطلع »ایران ای 
سرای امید« ســاخته شد؛ 
شعر و تصنیفی که با صدای 
شجریان، یکی از معروف ترین 
اشــعار ســایه لقب گرفت.

1358
ابتهاج به همراه چند چهره 
نامدار ادبیات ایران، از کانون 
نویســندگان اخراج شدند؛ 
با امضای امثال باقر پرهام و 
احمد شــاملو و غالمحسین 
ساعدی و اسماعیل خویی.

1366
همراه با خانــواده اش راهی 
آلمان شد و تا زمان درگذشت 
نیز در شهر کلن آلمان سکونت 
داشــت و زندگی می کرد.

1372
یکــی از مهم تریــن آثار 
ابتهاج به نام »حافظ به سعی 
سایه« برای نخســتین بار 
منتشر شــد که تصحیحی 
از غزل هــای بزرگ تریــن 
شاعر فارســی زبان است.

1387
منزل شخصی وی با نام خانه 
ارغوان ثبت سازمان میراث 
فرهنگی شد؛ خانه ای که گفته 
می شود خودش آن را ساخت.

1395
بیست و سومین جایزه ادبی و 
تاریخی محمود افشار یزدی 
در باغ موقوفات افشار به این 
شاعر بزرگ معاصر تقدیم شد.

1397
در ششــمین جشــنواره 
بین المللی هنــر برای صلح، 
نشان عالی هنر برای صلح را به 
هوشنگ ابتهاج تقدیم کردند.

1401
نوزدهم مرداد ماه، شاعر بزرگ 
ایرانی برای همیشــه دنیای 
ادبیات و شــعر و موسیقی 
فارســی را تنها گذاشت و 
به ســفر ابدی خود شتافت.

روایت نجیب بارور؛ شاعر و نویسنده اهل افغانستان از ماندگاری ابتهاج

ردپای شعر سایه بر ادبیات افغانستان 

نیلوفر  ذوالفقارینیلوفر  ذوالفقاری

نقش سایه در شعر 
پیرامون ایران

بارور از تأثیر ســایه بر تحوالت اجتماعی در 
جوامع فارسی زبان صحبت می کند و می گوید: 
»نقش سایه و بسیاری از شاعران دیگری که 
در این جریان تحول ســاز عرض اندام کردند، 
نه تنها بر جامعه ایران امروزی، بلکه بر جوامع 
پیرامون این مرکز تأثیرگذار بوده است. شعر 
مهاجرت، مقاومت و پایداری افغانستان و شعر 
ناسیونالیسم تاجیکستان از همین جریان متأثر 
بوده است. همین جریان ادبی بود که توانست 
ادبیات فارســی را محور گفتمان مردمی قرار 
دهد. از این نظر شــاعران این دوره، ازجمله 
سایه، شاعرانی مردمی محسوب می شوند.« 
بارور با اشاره به اینکه تأثیر سایه بر ادبیات مردم 
افغانستان نه فقط در این زمانه، بلکه از دهه های 
پیش قابل لمس بوده است، می گوید: »یکی 
از موســیقی هایی که در حافظه نوستالژیک 
و عاشقانه مردم افغانســتان به یادگار مانده با 
شعر »امشب به قصه دل من گوش می کنی/ 
فردا مرا چو سایه فراموش می کنی« ساخته 
شده است. داوود سرخوش هم شعر »در این 
سرای بی کسی« اجرا کرده است. با درگذشت 
سایه، اشــعار زیادی از این شــاعر در فضای 
مجازی مردم افغانستان دست به دست شد. این 
موضوع نشان دهنده ارتباط شعر سایه با مردم 

افغانستان و عالقه این مردم به سایه است.«

سایه؛ پیشگام شعر فارسی 
در تاجیکستان

خواجه اف با اشاره به آشنایی جامعه ادبی تاجیکستان 
با شعر سایه می گوید:»پیش از استقالل تاجیکستان 
و در دوره حکومت شوروی، کتابی با عنوان »امواج 
کارون« در تاجیکستان منتشر شد که مجموعه ای از 
اشعار شاعران معاصر ایران بود. اشعاری از سایه هم 
در این کتاب وجود داشت. استقبال صمیمانه مردم 
تاجیکســتان از این کتاب زمینه ساز مطرح شدن 
شاعران ایرانی در کشور ما شد.« خواجه اف از توجه 
هنرمندان تاجیک به اشعار ســایه حرف می زند و 
می گوید: »اهالی موسیقی تاجیکستان و خوانندگان، 
آهنگ های زیادی با استفاده از اشعار سایه ساختند 
که محبوب شدند. شاید معروف ترین این آهنگ ها، 
با شعر »امشــب به قصه دل من گوش می کنی...« 
ساخته شده باشــد.« خواجه اف معتقد است سایه 
در تاجیکستان به عنوان شاعری پیشرو و پیشگام در 
شعر کالسیک و مدرن شناخته می شود و شاعران 
تاجیک، سایه را طالیه دار جریان های ادبی نوین در 
شعر فارســی می دانند. او با اشاره به واکنش جامعه 
ادبی تاجیکستان به درگذشت سایه می گوید:»در 
این چند روز سوگنامه ها و مرثیه های زیادی درباره 
سایه منتشر شــده و مطبوعات تاجیکستان بسیار 
به این شاعر از دســت رفته پرداخته اند. اشعار او در 
فضای مجازی دست به دســت می شود و این نشان 
از محبوبیت ســایه میان عالقه مندان به شــعر در 

تاجیکستان دارد.«

شاه منصور خواجه اف؛ نویسنده و محقق اهل تاجیکستان

سایه؛ طالیه دار شعر مدرن در تاجیکستان 


